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DET PSYKOLOGISKA KONTRAKTET UR ORGANISATIONENS 
PERSPEKTIV  

– kommunikation av förväntningar inom anställningsrelationen  

Josefin Jildenbäck  

 

Arbetsmarknaden och således anställningsrelationen har under de 
senaste åren genomgått en kraftig förändring. Ett resultat till följd av 
detta är ett ökat intresse för det psykologiska kontraktet som visat sig 
ha en avgörande betydelse för organisationens funktion och dess 
individer. Syftet med denna studie var därför att, med utgångspunkt 
från teorin om det psykologiska kontraktet, utreda hur en svensk 
organisations chefer definierar ömsesidiga förväntningar inom 
anställningsrelationen samt hur de arbetar med att kommunicera dessa 
förväntningar. Datainsamlingen utfördes genom djupintervjuer med 
sex chefer inom säljbranschen och materialet har bearbetats genom en 
tematisk analys. Resultatet visade på förväntningars gestaltande i form 
av hårda och mjuka förväntningar. Framträdande var även när och på 
vilket sätt en organisation kommunicerar förväntningar. Slutligen har 
konstaterats att dagens mer individualistiska arbetstagare, utmanar 
organisationer att utveckla nya strategier för en mer effektiv 
kommunikation av förväntningar inom anställningsrelationen.  

 

Under de senaste åren har det skett en kraftig förändring på den svenska 
arbetsmarknaden som inneburit ett steg bort från den traditionella 
regelverksorganisationen och ett steg mot ett nytt avreglerat arbetsliv (Allvin, 
Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2010). Förändringen har gjort att det 
idag, till skillnad från tidigare ställs högre krav på att som individ, utan tydliga direktiv 
från arbetsgivaren anpassa sin roll efter de krav på flexibilitet som organisationen 
ställer (Allvin et al., 2010). En förändring har även skett hos arbetstagarna vilka har en 
ny syn på vad framgång innebär, där personlig utveckling fått en allt större mening. 
Arbetsmarknadens utveckling ställer därför även krav på ett förändrat beteende hos 
dagens organisationer och dess ledare till att möta de förändrade förväntningar som 
finns hos dagens arbetstagare (Sims, 1994).  
 
En förväntning innebär att hoppas på, eller att räkna med att någonting ska ske (Györki, 
Sjögren & Wivall, 1991). Individens förväntningar är av stor vikt då de kan ha en 
avgörande betydelse för individens motivation och målinriktade beteende (Brehm & 
Self, 1989). Förväntningens styrka, i tron om ett visst utfall, i kombination med hur 
högt individen värderar utfallet, kommer att vara avgörande för hur motiverad 
individen är att vidta en aktiv handling (Brehm & Self, 1989). Resultatet blir att 
individen kommer anstränga sig utöver sin normalförmåga om denne förväntar sig att 
hårt arbete kommer att generera något som denne åtrår. Ett förväntat utfall blir således 
ett incitament för individen att vidta en handling (Passer & Smith, 2008). 
 
Eftersom en förväntning kan ha stor betydelse för hur en individ väljer att handla, vore 
det av stort värde att som organisation ta vara på denna vetskap, i syfte att påverka sina 
arbetstagares förväntningar i önskad rikting. Det har konstaterats att individens 
förväntningar och föreställningar om anställningsrelationen till stor del skapas genom 



 2 

organisationens handlande under anställningens olika delar (Greller & Rousseau, 1994). 
Till följd av detta har därför organisationens personalarbete en viktig och avgörande 
roll i skapandet av en lyckad anställningsrelation (Greller & Rousseau, 1994). För att 
förstå arbetstagares och organisationers komplexa utbytesrelation gällande 
förväntningar används ofta teorin om det psykologiska kontraktet (Bhuian, McMillan-
Capehart, Richard & Taylor, 2009).  

 
Mycket av den tidigare forskning som undersökt det psykologiska kontraktet har utgått 
från individens upplevelse av detta kontrakt samt de negativa utfall som kan föreligga 
vid kontraktsbrott (Conway & Guest, 2002). Få studier har gjorts med utgångspunkt 
utifrån organisationens perspektiv. Det har däremot konstaterats att organisationens 
agerande har en stor inverkan på det psykologiska kontraktet (Briner & Conway, 2005). 
Med hänsyn till de negativa konsekvenser som ett kontraktsbrott kan leda till, är det av 
stor betydelse att göra studier utifrån organisationens perspektiv samt att utreda hur en 
organisation kan arbeta med att kommunicera det psykologiska kontraktet.  
 
Det är rimligt att anta att en otydlighet rörande det psykologiska kontraktet samt brist 
på kommunikation ökar riskerna för förekomsten av ett kontraktsbrott med medföljande 
negativa konsekvenser. Det vore därför intressant att undersöka vilken medvetenhet 
rörande det psykologiska kontraktet som finns på den svenska arbetsmarknaden. Mer 
specifikt, hur en organisations chefer ser på förväntningar inom anställningsrelationen 
samt hur de arbetar med att kommunicera de förväntningar som existerar.   
 
Definition av det psykologiska kontraktet  
Teorin ”psychological work contract” grundades av Argyris (1960, refererad i Coyle-
Shapiro & Kessler, 2000) i syfte att beskriva relationen mellan en arbetsgrupp och dess 
förman. Det psykologiska kontraktet handlar främst om att skapa en förståelse för 
anställningsrelationens psykologiska innebörd (Bellaagh & Isaksson, 2005) och kan ses 
som en form av löfteskontrakt (McFarlane-Shore & Tetrick, 1994). Teorin har till 
skillnad från det faktiska anställningskontraktet presenterats som ett koncept att 
använda vid beskrivning av de informella och outtalade delarna av 
anställningsrelationen (De Cuyper, De Witte & Isaksson, 2005).   
 
Schein (1978) presenterade det psykologiska kontraktet som en utbytesrelation mellan 
en organisation och en arbetsgivare. Det psykologiska kontraktet beskrivs av Schein 
(1988) som ”[…] an unwritten set of expectations operating at all times between every 
member of an organization and the various managers and other in that organization” 
(sid. 22). Det vill säga oskrivna förväntningar som ständigt existerar mellan 
organisationen och dess medlemmar. Det psykologiska kontraktet har dock en inbyggd 
komplexitet och det råder fortfarande skilda meningar om vad det psykologiska 
kontraktet egentligen innebär (Cullinane & Dundon, 2006). Rousseau (1995) menar till 
exempel, i motsats till Schein (1988), att det psykologiska kontraktet enbart handlar om 
den anställda individens föreställningar om överrenskommelser i anställningsrelationen. 
Organisationens föreställningar om överrenskommelser i anställningsrelationen 
utelämnas således helt av Rousseau (1995).  
 
Förutom skillnader kring vem eller vilka som kan inneha ett psykologiskt kontrakt finns 
även skillnader i vilken del av det psykologiska kontraktet som ses som den primära. 
Den tidigare forskningen fokuserar på förväntningar som den primära delen i det 
psykologiska kontraktet, medan den senare forskningen istället fokuserar på 
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skyldigheter inom anställningsrelationen (Briner & Conway, 2005). Gemensamt är 
dock att de flesta forskare fokuserar på förväntningar eller skyldigheter som bygger på 
upplevda löften inom anställningsrelationen (De Cuyper et al., 2005). Ett stort problem 
med det psykologiska kontraktet är därför att det inte finns någon universell definition 
då det finns oenighet om vilka parter som kan inneha ett psykologiskt kontrakt samt 
vad det innehåller och innebär (Cullinane & Dundon, 2006).  
 
Det psykologiska kontraktets innehåll 
Briner och Conway (2005) har sammanfattat ett antal nyckeldelar som alla belyser de 
väsentligaste fragmenten som det psykologiska kontraktets forskare berör. Till att börja 
med anses det psykologiska kontraktet innehålla både implicita och explicita löften i 
form av antingen uttalade eller outtalade överenskommelser (Briner & Conway, 2005). 
Implicita löften uppkommer genom att en part i organisationen tolkar mönster av 
händelser som skett under anställningsrelationens gång. Exempel på saker som kan 
skapa implicita löften kan vara observationer av andra aktörer i organisationen. 
Explicita löften skapas istället genom verbala eller skrivna överrenskommelser mellan 
organisationen och arbetstagaren. Exempel på ett explicit löfte kan vara att en ledare 
lovar att befordra sin arbetstagare om denna når ett specifikt mål (Briner & Conway, 
2005).  
 
Briner & Conway (2005) menar vidare att det psykologiska kontraktets forskare påvisar 
kontraktets subjektiva karaktär i form av att det grundas hos individen och dennes 
perceptioner. Det psykologiska kontraktets innehåll är till stor del öppet för tolkning 
och vad som anses som en förväntning grundas därför hos individen och dess 
subjektivitet (De Cuyper et al., 2005). Utvecklingen av ett psykologiskt kontrakt kan 
därför ses som en individuell målprocess där individen, utifrån sina föreställningar, 
skapar överenskommelser med sin organisation (McFarlane-Shore & Tetrick, 1994). 
Eftersom det psykologiska kontraktet grundas av individen och således dennes 
subjektivitet, påverkas det psykologiska kontraktet av individens unika delar i form av 
karaktärsdrag samt tolkningsförmåga. Varje individs individuella karaktär kommer 
därför till stor del påverka hur denne tolkar händelser inom anställningsrelationen samt 
uppfyllandet av det psykologiska kontraktet (Briner & Conway, 2005).  
 
Parterna som innehar ett psykologiskt kontrakt behöver inte vara överens om vad det 
innehåller. Förståelsen för kontraktets innehåll och innebörd kan därför skifta mellan 
olika aktörer på arbetsplatsen (Briner & Conway, 2005). Det psykologiska kontraktet 
formas till stor del av vad den anställde är villig att ge till organisationen och vad 
organisationen är villig att ge tillbaka till arbetstagaren (Schein, 1978). Kontraktet 
uppstår därför som ett resultat av en pågående utbytesrelation som handlar om ett 
givande och tagande av allt som kan existera mellan parterna inom 
anställningsrelationen (Briner & Conway, 2005). 
 
Slutligen definieras de två parter som kan inneha ett psykologiskt kontrakt som en 
organisation och dess arbetstagare. Organisationens perspektiv är dock svårare att 
definiera då det inte alltid är självklart vem eller vilka som utgör detta perspektiv 
(Briner & Conway, 2005). Generellt kan sägas att det är nyckelagenter som till exempel 
linjechefer eller högre chefer som kan svara för organisationens perspektiv samt att 
anställda ofta ser och behandlar organisationen som en gemensam enhet. Briner och 
Conway (2005) anser att det är ett faktum att det finns problem med att definiera vem 
som kan svara för organisationen och dess perspektiv. Det är dock bekräftat att det 
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finns en mängd olika personer som kan vara möjliga representanter och skapare av det 
psykologiska kontraktet i form av medarbetare och chefer men även personalpolitik och 
olika typer av arbetsmanualer (Briner & Conway, 2005).  
 
En viktig del av det psykologiska kontraktet är att det påverkas av omställningar som 
sker på en arbetsplats och är därför, till skillnad från det faktiska anställningskontraktet, 
dynamiskt och av föränderlig karaktär (Bellaagh & Isaksson, 2005). Eftersom det 
psykologiska kontraktet grundas av individen och dennes föreställningar är det under 
ständig förändring och påverkan (Briner & Conway, 2005). När individens och 
organisationens förväntningar förändras, förändras även det psykologiska kontraktet 
(Schein, 1988). Ju längre anställningsrelationen fortskrider och ju mer interaktion som 
förekommer mellan aktörerna, desto vidare och större innebörd får det psykologiska 
kontraktet (Rousseau, 1989 refererat i Robinson & Rousseau, 1994).  
 
Enligt MacNeil (1985) kan kontrakt delas upp i form av transaktionella och relationella 
kontrakt, vilket även har anammats inom organisationsforskning (Briner & Conway, 
2005). Transaktionella psykologiska kontrakt definieras i form av materiellt utbyte samt 
en tydligt preciserad arbetsinsats (Drejhammar, Gonäs, Isaksson & Knocke, 2003). De 
transaktionella psykologiska kontrakten är ofta de kontrakt där det finns ett tydligt 
definierat utbyte mellan de olika parterna som ingår i kontraktsrelationen (Guzzo & 
Noonan, 1994). Tidsramen är även mer kortsiktig på så sätt att det handlar om 
tidsrelaterade löften och åtaganden. De transaktionella kontrakten präglas även av mer 
prestationsbaserade insatser som ofta kommuniceras på ett mer explicit och formellt 
sätt av arbetsgivaren (Briner & Conway, 2005).  
 
Relationella psykologiska kontrakt är i sin tur mer abstrakta och inte lika definierbara 
(Guzzo & Noonan, 1994). Dessa kan istället förklaras genom ett icke-materiellt utbyte i 
form av mer emotionellt slag (Drejhammar et al., 2003). Den relationella delen av det 
psykologiska kontraktet är ofta mer öppen utan ett tydligt slut eller avgränsning. På 
grund av detta är denna del, i större utsträckning än den transaktionella delen, öppen för 
en subjektiv tolkning av de inblandade parterna (Briner & Conway, 2005). Ett 
relationellt psykologiskt kontrakt grundas till stor del av en god tro på den andre parten 
i anställningsrelationen och grundas därför i större grad på egna värderingar (Briner & 
Conway, 2005).  
 
Det finns delade meningar om kopplingen mellan transaktionella och relationella 
psykologiska kontrakt. Diskussioner förekommer exempelvis om huruvida de olika 
kontrakten kan samexistera eller om de bör ses som dikotomier på ett kontinuum 
(Briner & Conway, 2005). Guzzo och Noonan (1994) menar att de transaktionella och 
relationella psykologiska kontrakten inte står för sig själva utan kan påverka varandra i 
ett samspel genom att det transaktionella kontraktets innehåll exempelvis kan påverka 
individens syn på det relationella kontraktet. Även om de transaktionella och 
relationella psykologiska kontrakten kan ses som motsatser menar Briner och Conway 
(2005) att en logisk slutledning bör vara att anställningsrelationen både kan innehålla 
delar av transaktionella och relationella psykologiska kontrakt. Problem kvarstår dock 
fortfarande rörande definitionen och relationen mellan de transaktionella och 
relationella psykologiska kontrakten, och än så länge finns föga empiriskt stöd för de 
olika synsätten (Briner & Conway, 2005).  
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Det psykologiska kontraktet har även en stark anknytning till Blaus (1964, refererad i 
Briner & Conway, 2005) teori om ”social exchange” som grundas i att det i alla sociala 
relationer finns ett utbyte av pengar samt andra icke-monetära faktorer. Individer 
tenderar enligt teorin att forma relationer med de som kan erbjuda värdefulla resurser. 
Eftersom anställningsrelationen bottnar i ett socialt utbyte kan det innebära att en 
individ som känner att den får stöd av sin organisation, blir organisationen extra trogen 
(Kraimer, Liden, Sparrowe & Wayne, 2003). Enligt teorin om social exchange kommer 
en organisation att få tillbaka det den ger till individen vilket innebär att organisationen 
har en chans att styra i vilken riktning de anställdas beteende ska riktas (Briner & 
Conway, 2005). Möjligheten att som organisation påverka de anställdas engagemang är 
därför stor, där kommunikation är en betydelsefull komponent (Guzzo & Noonan, 
1994).  
 
Effekter och konsekvenser av ett psykologiskt kontrakt 
En otydlig kommunikation av vilka förväntningar som föreligger mellan en 
arbetsgivare och en arbetstagare kan leda till negativa konsekvenser för både 
organisationen och individen genom ett kontraktsbrott av det psykologiska kontraktet 
(Briner & Conway, 2005). Ett kontraktsbrott uppstår när någon av parterna i 
anställningsrelationen upplever att den andre parten har misslyckats med att leva upp 
till den förpliktelse som den utlovat (Robinson & Rousseau, 1994).  
 
Även om bägge parter i anställningsrelationen tror att ett ömsesidigt löfte har gjorts på 
samma villkor innebär det inte att det faktiskt är så. Detta beror till stor del på att de 
olika parterna kan ha skilda uppfattningar om den faktiska innebörden av löftet på 
grund av det psykologiska kontraktets subjektiva natur (Robinson & Rousseau, 1994). 
Det kan således antingen finnas en överensstämmelse eller diskrepans mellan vad som 
lovats och det faktiska utfallet, vilket i det senare fallet kan leda till ett kontraktsbrott av 
det psykologiska kontraktet (De Cuyper et al., 2005). Hur stor vikt individen lägger på 
den upplevda diskrepansen påverkas av vilken typ av kontraktsbrott det rört sig om, 
diskrepansens storlek samt hur individen värderar organisationens ansvar (McFarlane-
Shore & Tetrick, 1994). Ett kontraktsbrott kan leda till allvarliga konsekvenser för 
organisationen och dess arbetstagare (Robinson & Rousseau, 1994). Studier har bland 
annat påvisat att ett kontraktsbrott kan leda till lägre engagemang på arbetet, sämre 
välmående på arbetsplatsen, negativa attityder och beteenden, sämre arbetsprestation 
samt även ett val att lämna organisationen (Briner & Conway, 2005).  
 
Ett förändrat psykologiskt kontrakt  
I och med den förändring som skett på arbetsmarknaden i form av en ökad 
globalisering, omorganisering samt nedskärning påverkas även de förväntningar som 
parterna på arbetsmarknaden har på varandra (Sims, 1994). Till följd av dessa 
utvecklingar, förändras även villkor inom anställningsrelationen och således även det 
psykologiska kontraktet. Det gamla psykologiska kontraktet som symboliserades av 
hårt arbete och lojalitet i utbyte mot trygghet och belöningar existerar inte längre i lika 
stor utsträckning (Sims, 1994). Hall och Moss (1998) menar att individens kontrakt 
förändrats från ett kontrakt som inneburit att göra karriär på en enskild organisation till 
att istället enbart utgå från självet och den egna individen. Individer på dagens 
arbetsmarknad fokuserar i större utsträckning på sig själva och mindre på 
organisationen. Enligt Hall och Moss (1998) är det de organisationer som har mött 
individens nya synsätt samt som tydligt kommunicerat ut sina värderingar, strategier 
och mål som har lyckats bäst.  
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Organisationens skapande och styrning av det psykologiska kontraktet 
Tidigare forskning visar att de flesta organisationers ledare tror och upplever att de till 
stor del uppfyller de löften som finns mellan arbetstagaren och organisationen (De 
Witte, Guest & Isaksson, 2010). Dock visar annan forskning att fallet inte är så. 
Robinson och Rousseau (1994) uppvisade att hälften av undersökningsdeltagarna i sin 
studie upplevde att arbetsgivaren hade brutit mot det psykologiska kontraktet någon 
gång under anställningen. Få studier har gjorts rörande hur en organisation kan styra 
och lättare hantera det psykologiska kontraktet. Den generella bilden av dagens 
organisationer är att ledare inom dessa gör få försök i syfte att hantera den här delen av 
anställningsrelationen (Briner & Conway, 2005). Konstaterats har dock att 
organisationen samt dess mänskliga agenter i form av chefer har en avgörande roll vid 
skapandet av det psykologiska kontraktet och de ömsesidiga förväntningar som finns 
inom anställningsrelationen (Briner & Conway, 2005).  
 
Organisationen består av en mängd individer med olika roller som alla hjälper till att 
forma det psykologiska kontraktet hos de anställda (McFarlane-Shore & Tetrick, 1994). 
Enligt Rousseau (1995) är alla individer som kan ge en annan individ någon form av 
löfte en potentiell kontraktsmakare. Rousseau (1995) menar att de flesta 
kontraktsskapare från organisationens sida är agenter vilka förmedlar organisationens 
budskap och förväntningar gentemot arbetstagaren. Agenternas påverkan kan dock 
skilja sig. Engagemang från toppledare har genom tidigare studier av Conway och 
Guest (2002) visat sig ha mindre effekt på det psykologiska kontraktet. Hackman 
(1992, refererad i Guzzo & Noonan, 1994) har påvisat att arbetsgruppen har en stor 
inverkan på hur individen tolkar och förstår sin organisation. Medarbetare kan därför 
också hjälpa till att forma det psykologiska kontraktet genom att socialisera in nya 
individer på arbetsplatsen. Speciellt i de organisationer som har starka kulturer 
(Rousseau, 1995).  
 
Individens skapande av det psykologiska kontraktet börjar redan innan den är anställd 
genom uppfattningar om yrkesnormer samt samhällsvärderingar (Rousseau, 2001). 
Anställningsdokument som broschyrer har även visat sig påverka hur en potentiell 
arbetstagare skapar det psykologiska kontraktet (Rousseau, 1995). Det psykologiska 
kontraktet fortsätter sedan att formas under rekryteringsfasen genom att individen aktivt 
söker information genom ledare och andra anställda arbetstagare (Rousseau, 2001). 
Tidigare forskning tyder på att många organisationer försöker att sälja in den egna 
organisationen till en potentiell arbetstagare under rekryteringen vilket resulterar i att 
individen kan få olika budskap under rekryteringen och under den faktiska verkligheten 
i en anställning (Wanous, 1977). För att minska risken för att detta ska inträffa kan 
organisationen använda sig av så kallade ”realistic job previews” vilket innebär en 
realistisk presentation av jobbet under rekryteringen, med hänsyn till både positiva och 
negativa aspekter av arbetet (Sims, 1994).  
 
För att delge individen en mer realistisk bild av arbetet kan en organisation använda 
hjälpmedel som skrivna dokument och filmer. Ett annat sätt kan även vara att låta en 
potentiell arbetstagare träffa individer som redan är anställda (Cooper, Cox & Makin, 
1996). En studie gjord av Wanous (1973) påvisade att de individer som fått se en mer 
realistisk film av arbetet hade lägre förväntningar än de som fått se en mer orealistisk, 
traditionell film. Realistiska förväntningar på ett arbete har visat sig vara positivt 
associerat med en arbetstagares positiva attityder om att stanna kvar på arbetsplatsen 
(Wanous, 1973). 
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Enligt Rousseau (1995) kan det psykologiska kontraktet skapas under anställningens 
gång genom både interaktion samt observation mellan den anställde och olika chefer 
inom organisationen  samt genom olika typer av fördelar, feedback av utförda 
prestationer och personalhandböcker. Ett problem kan vara att personer som har hand 
om dessa olika delar ofta inte är belägna på samma ställe eller har samma typ av 
prioriteringar. Till följd av detta kan de olika kontraktsskaparna sända ut olika typer av 
förväntningar till de anställda (Greller & Rousseau, 1994). Enligt Greller och Rousseau 
(1994) kan organisationen använda sig av olika typer av strategier för att skapa ett 
önskvärt psykologiskt kontrakt. Till att börja med handlar det om att som organisation 
vara noga med att förmedla framtida löften som exempelvis kan röra konsekvenser av 
vissa typer av handlingar som inte accepteras. Det är enlig Greller och Rousseau (1994) 
även viktigt att vara tydliga med prestationsstandarder samt att göra dessa explicita 
genom en tydlig koppling mellan kompensation och individens bidrag.  
 
På grund av att det finns en mängd olika kontraktsskapare är det även viktigt att som 
organisation integrera olika ledares arbete med att kommunicera förväntningar för att 
som ledare vara mer samspelta. Viktigt är även att som organisation inte ha olika 
psykologiska kontrakt med sina anställda då det kan leda till förvirring och orättvisa 
(Greller & Rousseau, 1994). Greller och Rousseau (1994) påvisar att organisationen 
med fördel kan försöka påverka individens tolkningsprocess med hjälp av en mer direkt 
kommunikation när en ny förväntning kommuniceras. Ledare kan även använda sig av 
så kallade ”reality checks” som innebär att stämma av om en individ uppfattat en 
förväntning på ett korrekt sätt (Greller & Rousseau, 1994).  
 
Armstrong (2009) menar att anställda som får en möjlighet att själva kontrollera och 
förstå sitt arbete kommer att öka sitt engagemang för organisationen. Detta definieras 
av Lawler (1986, refererad i Armstrong 2009) som ”high involvement management”, 
en ledarstrategi som innebär att skapa en dialog mellan organisationen och dess 
medlemmar i syfte att tydligare definiera organisationens mål och förväntningar. För att 
som organisation skapa ett positivt psykologiskt kontrakt hos sina anställda menar 
Armstrong (2009) att förväntningarna bör presenteras på ett tydligt vis under 
rekryteringen. Organisationen bör även föra en löpande dialog med de anställda rörande 
förväntningar och överrenskommelser inom anställningsrelationen. Enligt Hiltrop 
(1996) är det viktigt att som organisation försöka integrera de egna värdena med de 
värden som individen har i sitt liv så att båda parter strävar mot samma mål.  
 
Av den tidigare forskning som gjorts rörande organisationens styrning av det 
psykologiska kontraktet har det konstaterats att det generellt sett är positivt att som 
organisation göra det psykologiska kontraktets delar mer explicita (Briner & Conway, 
2005). Conway och Guests (2002) studie påvisade exempelvis att en explicit 
kommunikation under anställningens olika delar verkar ha en stor positiv inverkan på 
anställningsrelationen samt uppfyllandet av det psykologiska kontraktet. En effektiv 
kommunikation från organisationens sida kommer att leda till ett mer positivt 
psykologiskt kontrakt (Conway & Guest, 2002). Om en organisation inte är tydlig med 
att kommunicera det psykologiska kontraktet på ett effektivt och tydligt sätt innebär det 
en svårighet för arbetstagaren att skapa en klar och korrekt bild av förväntningarna som 
finns inom anställningsrelationen (Briner & Conway, 2005).  
 
En flertydig betydelse av de förväntningar som kommuniceras har visat sig ha stor 
negativ inverkan på anställningsrelationen (Briner & Conway, 2005). Conways och 
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Guests (2002) studie visade att en tydlig jobbaserad och rekryteringsbaserad 
kommunikation är associerad med färre kontraktsbrott samt en mer realistisk och ärlig 
bild av förväntningar inom anställningsrelationen. Det framkom även att hanterandet av 
det psykologiska kontraktet genom kommunikation är en komplex fråga. Viktigt är 
dock att som organisation, på grund av ämnets komplexitet, inte helt utelämna 
kommunikation av det psykologiska kontraktet då det ökar risken för en sämre 
fungerande anställningsrelation (Conway & Guest 2002). Det är därför angeläget att 
utreda hur en organisation arbetar med att kommunicera det psykologiska kontraktet 
och därmed förväntningar inom anställningsrelationen.  
 
Syftet med denna studie var därför att, med utgångspunkt från teorin om det 
psykologiska kontraktet, utreda och beskriva hur en svensk organisations chefer arbetar 
med att kommunicera ömsesidiga förväntningar som finns inom anställningsrelationen 
samt hur de definierar dessa förväntningar.   

 
 

Metod 
 
Bakgrundskontext 
Projektet Callcenter kompetens – Generation Y, är ett EU-projekt grundat av den 
Europeiska Socialfonden i Sverige som syftar till att ”öka anställningsbarheten hos 
generation Y och öka deras kunskap kring arbetslivets krav och arbetsgivares 
förväntningar” (Europeiska Socialfonden, 2011). Föreliggande studie har genomförts 
på ett av de företag som medverkar i den Europeiska Socialfondens projekt. Företaget 
arbetar framförallt med att utveckla, bygga och kompetensutveckla säljorganisationer 
och har funnits sedan 1997 samt har idag cirka 180 fast anställda i åldrarna 19 till 68 år 
med en medelålder på 33 år. Fortsättningsvis kommer företaget att omnämnas som 
huvudföretaget. Huvudföretaget har även ett nära samarbete med ett av nordens största 
försäkringsbolag som kommer att omnämnas som kundföretaget. Det är i detta bolag 
som majoriteten av huvudföretagets anställda säljare arbetar med att sälja försäkringar. 
Kundföretaget har fem säljkontor på olika platser i Sverige. Organisationerna är extra 
intressanta att undersöka på grund av det relativt ovanliga samarbete som föreligger 
dem emellan, där huvudföretaget kan ses som en form av extern personalavdelning.  
 
Urval  
Urvalsprocessen inleddes med ett mail till huvudföretaget som innehöll en utförlig 
beskrivning av studiens syfte. Därefter kontaktades företaget via telefon för att 
diskutera lämpliga undersökningsdeltagare. Huvudkravet var att 
undersökningsdeltagarna måste ha någon form av chefsposition. Krav fanns även på att 
de olika chefsnivåerna skulle skilja sig åt med hänsyn till grad av chefsnivå. Detta för 
att få en så heltäckande och varierande bild av ledarskapsperspektivet som möjligt. 
Eftersom undersökningen syftade till att undersöka det psykologiska kontraktet utifrån 
organisationens perspektiv valdes individer med chefspositioner eftersom dessa bäst 
ansågs kunna svara för organisationens perspektiv. Då huvudföretaget har ett nära 
samarbete med en stor kund vilken har chefer som ansvarar för huvudföretagets 
anställda var det även viktigt att välja undersökningsdeltagare med chefspositioner från 
kundföretaget. Detta eftersom det framför allt är kundföretagets chefer som har det 
dagliga ansvaret för huvudföretagets anställda.  
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Utifrån de krav som fanns valdes sex chefer ut i form av verkställande direktör, 
personalansvarig, rekryteringsansvarig, centerchef samt två säljcoacher.  Den 
verkställande direktören arbetar på huvudföretaget med affärsutveckling och 
marknadsföring av företaget. Denna person är en av grundarna till företaget och har 
därför arbetat där sedan starten 1997. Den personalansvarig arbetar också på 
huvudföretaget och har varit anställd som operativ chef sedan 2007. Arbetet innebär att 
agera som operativ chef gentemot kundföretagets centerchefer och coacher. Studiens 
tredje deltagare är rekryteringsansvarig på huvudföretaget och ansvarar för all 
rekrytering av säljare till de fem säljkontor som finns i Sverige. Denna tjänst har 
innehafts sedan 2010. Centerchefen arbetar på ett av kundföretagets kontor och har ett 
arbete som innebär ett övergripande ansvar för säljkontoret samt de tre säljcoacher och 
anställda som arbetar där. Tjänsten har innehafts sedan april 2005. Den femte och sjätte 
deltagaren arbetar som säljcoacher på kundföretaget och har arbetat där sedan mars 
2007 respektive januari 2009. En coachtjänst innebär att stötta cirka 12 säljare i sitt 
dagliga arbete. Huvudföretaget och kundföretaget samt de intervjuade personerna på 
företagen har avidentifierats med hänsyn till identitet och kön då det inte är relevant 
och av intresse för studiens syfte.  
 
Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingen gjordes med hjälp av djupintervjuer vilket är en metod som anses 
lämplig för en undersökning med kvalitativ inriktning (Langemar, 2008). Inför 
intervjuerna utformades en intervjuguide (se appendix) utifrån teorin om det 
psykologiska kontraktet samt med hänsyn till den pilotstudie som tidigare gjorts. 
Pilotstudiens två undersökningsdeltagare samt resultat är inte en del av denna studie 
utan har enbart agerat som kvalitetssäkring av intervjuguiden. Eftersom 
undersökningen syftade till att enbart utgå från organisationens perspektiv fokuserades 
frågorna kring de delar av det psykologiska kontraktet som kan knytas till detta 
perspektiv. Intervjuerna var semistrukturerade och intervjuguiden fungerade som ett 
ramverk för det studerade ämnet. Intervjuerna gjordes med ett öppet förhållningssätt 
och frågorna ställdes inte i någon given ordning. Det var till stor del intervjupersonen 
som genom sitt svar fick styra vilken riktning intervjun tog. En intention fanns dock att 
beröra alla delar av intervjuguiden för att inte utelämna någon del av ämnet.  
 
Intervjuerna inleddes med en övergripande beskrivning av studiens syfte samt 
information överrensstämmande med Vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer. Alla 
intervjuer spelades in på bandspelare efter samtycke med intervjupersonen. 
Undersökningsdeltagarna blev även informerade om att allt material kommer att 
behandlas konfidentiellt samt att det kommer att förstöras efteråt. Den första och andra 
intervjun ägde rum i ett konferensrum i huvudföretagets lokaler i Stockholm och den 
tredje och fjärde intervjun ägde rum i ett samtalsrum i kundföretagets lokaler i 
Norrköping.  Vid den fjärde intervjun intervjuades två personer med samma tjänst 
samtidigt. Den femte och avslutande intervjun ägde rum i huvudföretagets lokaler i 
Stockholm. Intervjuerna tog mellan 60 och 100 minuter beroende på intervjupersonens 
koppling till det undersökta ämnet.   
 
Analys  
På grund av ämnets komplexitet samt den ringa forskning som gjorts utifrån 
organisationens perspektiv, har en kvalitativ tematisk analys använts för att bearbeta 
och sortera det empiriska materialet. Teorin om det psykologiska kontraktet med 
tillhörande komponenter har funnits i åtanke varför den tematiska analysen kan ses som 
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en kombination av en induktiv och teoristyrd tematisk analys. Den tematiska analysen 
utfördes i linje med de steg som Braun och Clarke (2006) redogör för i sin beskrivning 
av hur en tematisk analys bäst genomförs. Analysen inleddes med att transkribera det 
ihopsamlande materialet med största noggrannhet. Därefter fortskred analysarbetet med 
en genomläsning av det transkriberade materialet för att på så vis ha materialet nära i 
minnet. Vidare lästes det transkriberade materialet igenom ytterligare en gång. Denna 
gång markerades intressanta delar med olikfärgade överstrykningspennor. Nyckelord 
som fångade essensen i de olika delarna markerades i de olika styckenas marginaler. 
Läsningen gjordes selektivt med utgångspunkt från det förvalda temat om det 
psykologiska kontraktet med komponenter. Detta styrde dock inte hela analysen då 
tanken var att även finna nya teman. De olika nyckelorden noterades därefter på papper 
för att på så sätt se sammanhang och bilda teman. Texten lästes därefter igenom lika 
många gånger som det fanns teman för att sammanfatta den ihopsamlade datan under 
det mest lämpade temat. Slutligen gjordes en sista benämning på de olika teman som 
framkommit. 
 
 

Resultat 
 
Efter de genomförda intervjuerna har fem teman kunnat urskiljas i form av: 
förväntningar på arbetstagaren, förväntningar på det egna företaget, kommunikation 
av förväntningar under anställningens olika delar, när en förväntning kommuniceras 
samt strategier för kommunikation av förväntningar. Nedan följer en presentation samt 
exemplifiering av respektive tema.  

 
Förväntningar på arbetstagaren  
De förväntningar som framkom under intervjuerna och som intervjupersonerna 
definierade kan delas upp i form av hårda respektive mjuka förväntningar där de 
hårdare förväntningarna handlar om siffer- och försäljningsmål medan de mjukare 
förväntningarna handlar om värden som respekt samt ett gott arbetsklimat. 
Förväntningar som finns på de anställda rör till stor del försäljningsförväntningar. Det 
kom under intervjuerna fram att det är omöjligt att inte prata om siffrorna då de är 
grunden i arbetet och därför ”sitter i väggarna”. När det kommer till 
sifferförväntningarna finns minimikrav om antal poäng som de anställda måste sälja för 
varje dag. Alla intervjupersoner var överrens om att dessa förväntningar är explicita och 
tydliga då det är de som är det huvudsakliga målet med arbetsuppgiften. En respondent 
uttryckte sig exempelvis. 
 

[…] det finns ju väldigt uttalade förväntningar, eller minimikrav som finns för att 
få jobba som försäkringsrådgivare som är då minimikrav, eller antal poäng man 
ska göra per vecka eller månad, och det vet alla om. 

 
De mjuka förväntningar som finns på de anställda är att de ska ta ett stort eget ansvar då 
det är en del av syftet med att ha en provisionsbaserad lön. De anställda förväntas ha en 
drivkraft till att vilja lyckas samt att kunna ta eget ansvar för sin framgång och därför 
lyckas i rollen som säljare. Coacherna rapporterade att de förväntar sig att det finns en 
vinnarkänsla i arbetsgruppen och en atmosfär som tillåter ett lyckande samt att inte 
missunna någon annan att lyckas. De förväntar sig ett gott arbetsklimat samt att de 
anställda respekterar och stöttar sina kollegor och kommer i tid. Coacherna underströk 
dock att det inte går att uppfylla den hårda huvudförväntningen om inte de mjukare 
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förväntningarna uppfylls i form av stöd gentemot varandra. Det finns således ett nära 
samband mellan de hårda och mjuka förväntningarna då de mjuka förväntningarna 
möjliggör för uppfyllandet av de hårda förväntningarna. En intervjuperson beskrev det 
enligt följande. 
 

Försäljning är ju huvudmålet men om vi inte gör allt det andra så kommer vi ju 
inte att nå dit, att vi liksom stödjer varandra och om det inte är någon ordning 
här ute så kommer vi inte heller att nå försäljningsmålen. 

 
Den rekryteringsansvarige redogjorde för att det finns ett samband mellan kravprofilen 
och förväntningar då kravprofilen betonar fördelaktiga egenskaper som är viktiga att ha 
för att leva upp till de förväntningar som kommer att ställas i arbetet. Det framkom 
även att det verkar finnas vissa specifika förväntningar på säljaryrket som sådant. 
Inbyggda förväntningar i rollen som säljare kan enligt den rekryteringsansvarige 
exempelvis vara personer med ett stort prestationsbegär som även trivs med att jobba i 
grupp samt har förmågan att själv strukturera och organisera sitt arbete. Vidare 
förväntar sig den rekryteringsansvarige att de som anställs ska leverera det som utlovas 
under rekryteringen. Att den bild de anställda har förmedlat av sig själva under 
rekryteringen ska stämma när de väl börjar arbeta. Viktigt är även att arbetstagaren 
själv väljer arbetsgivaren lika mycket som arbetsgivaren väljer arbetstagaren. En av de 
intervjuade cheferna beskrev förväntningarna som finns på säljyrket som. 
 

Det är ju en individbaserad tjänst att jobba som säljare måste du vara väldigt 
individuellt arbetsvillig. Du måste kunna strukturera själv och själv organisera 
ditt arbete. Man vill som säljare ha en person som snarare gillar att prestera för 
sin egen del snarare än i jämförelse med någon annan. 

 
Förväntningar på det egna företaget   
Förväntningarna som finns på det egna företaget skiljer sig till viss del mellan 
kundföretaget och huvudföretaget på så vis att huvudföretagets främsta förväntningar 
handlar om övergripande grundförväntningar som anställningstrygghet och goda 
anställningsvillkor. Kundföretaget ser sig själva istället ha ansvar för skapandet av en 
teamkänsla samt att uppmärksamma alla individer i arbetsgruppen.  
 
”Att leva som man lär” poängterade den verkställande direktören som en viktig del 
gällande kommunikation av förväntningar.  Detta var även något som centerchefen 
betonade, att det är viktigt, att i egenskap av chef, föregå med gott exempel. 
Centerchefen delgav även att det är viktigt för en arbetstagare att veta vad arbetsgivaren 
står för, samt att företaget troligen rent generellt kan bli bättre på att kommunicera vad 
säljarna kan förvänta sig av kundföretaget som arbetsplats.  
 
Coacherna förväntar av sig själva att vara lyhörda samt att försöka se individen och 
scanna av den för att se hur den mår och därmed kunna hjälpa den om något inte är bra. 
En av coacherna berättade att denne brukar fråga de anställda vad de förväntar sig av 
cheferna. Detta då det enligt coachen är viktigt att förstå att det inte går att ställa krav 
på de anställda om de inte kan göra det på cheferna. Coachen poängterade även vikten 
av att ha en öppenhet inom anställningsrelationen för att kunna ställa förväntningar och 
således även kommunicera förväntningar. Ett exempel på detta är följande. 
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Jag tror att det är att vi måste ju bjuda lite på oss själva, öppna upp oss och 
kanske mer personligen prata om vad vi är för personer och då märker man oftast 
att de öppnar upp sig och då kan man ha en kommunikation då kan jag ställa lite 
krav på dem. De känner kanske att han bjöd på sig och då vill jag bjuda tillbaka. 

 
Kommunikation av förväntningar under anställningens olika delar  
Kommunikation av förväntningar förekommer vid en mängd olika tillfällen under 
anställningens olika delar. Det blev genom intervjuerna tydligt att det är under 
rekryteringsfasen som det största arbetet med att kommunicera förväntningar sker. Den 
rekryteringsansvarige påpekade att förväntningarna redan tillkännages i den skriftliga 
annonsen som riktar sig till de potentiella arbetstagarna. Där kungörs exempelvis vilka 
arbetstider som en säljare förväntas arbeta. Detta kan exemplifieras genom en av de 
intervjuade cheferna. 
 

I första hand så är det ju annonsen och där ställer vi ju våra första någonstans, 
en enkel kravprofil och vad vi förväntar oss och vad vi söker. 

 
Den rekryteringsansvarige skildrade att det är extra viktigt att vara tydlig med att 
kommunicera förväntningar gentemot arbetstagaren under telefonintervjun som äger 
rum efter ett första urval av kandidater. Tydligheten under telefonintervjun handlar 
framförallt om att säkerställa att de utvalda individerna har uppfattat samt kan leva upp 
till de förväntningar som företaget ställer. Det viktigaste arbetet som den 
rekryteringsansvarige berättade om är att under rekryteringsfasen trycka på arbetets 
arbetstider och lönemodell och vad som förväntas i relation till dessa två 
huvudområden. Detta då det i avslutningssamtal med individer som valt att avsluta sin 
anställning kommit fram att mycket av deras missnöje framförallt rör dessa två delar. 
Det är därför viktigt att kontrollera dessa delar extra noga redan i telefonintervjun för 
att identifiera de individer som inte kan eller vill leva upp till dessa förväntningar. En 
av intervjupersonerna uttryckte följande. 
 

Man måste tycka att det är bra arbetstider, det är en förutsättning. Har man 
någon annan förväntan då kommer man inte trivas, man måste ha den förväntan 
att det är de här arbetstiderna som man kommer jobba och vi försöker att 
förmedla det både i en telefonintervju i en första kontakt i en första intervju och i 
en andra intervju. 

 
Vidare underströk den rekryteringsansvarige vikten av att bemöta en potentiell 
arbetstagare med en realitet för att en individ inte ska få en felaktig inställning till 
arbetet och dess innebörd vid anställningens inledning. Om en förväntning inte infrias 
menade den rekryteringsansvarige att det finns en stor risk för att individen blir 
besviken. Att kommunicera arbetsuppgiftens svårighetsgrad under rekryteringen är den 
största utmaningen som den rekryteringsansvarige kunde se vad gäller kommunikation 
av förväntningar.  Detta då det är viktigt att förmedla en sann bild av vad arbetet 
innebär i praktiken. För att lättare kunna göra detta är det därför viktigt för den 
rekryteringsansvarige att definiera karaktärsdragen i tjänsten ytterligare för att förstå 
vad tjänsten innebär. Att implementera kunskap om varför vissa säljare lyckas och 
misslyckas för att på så vis bättre kunna identifiera en sann kravprofil att förmedla till 
den potentiella arbetstagen. Den rekryteringsansvarige beskrev det som. 
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[…] att ta reda på vilka som trivs och varför de trivs. Hur jag ska kunna 
implementera den kunskapen om vilka som lyckas hos oss och plocka in det i en 
kravprofil och i en annonsering. 

  
Alla chefer menade att det är viktigt att förväntningarna som finns på arbetstagarna ska 
vara entydiga under hela rekryteringsprocessen. Huvudföretaget och kundföretaget har 
därför ett nära samarbete under rekryteringsprocessen för att säkerställa att alla steg i 
processen sker med liktydighet. För att lättare presentera en sann bild av arbetets 
innebörd samt en liktydig överrensstämmelse till de potentiella arbetstagarna är 
rekryteringsprocessen en nedtecknad process.  

 
När en individ sedan har blivit anställd får denne närvara på en introduktionslunch som 
anordnas av huvudföretaget och hålls av den personalansvarige. Under 
introduktionslunchen kommunicerar den personalansvarige förväntningar som finns 
inom anställningsrelationen genom en diskussion av personalhandboken som delas ut 
till alla som inleder en anställning på företaget. I personalhandboken finns bland annat 
riktlinjer rörande moral och etik samt regler för arbetstider samt vad som gäller kring 
semester och sjukpenning. Personalhandbokens betoning är dock på förväntningar som 
rör försäljning.  
 
Alla säljare blir provanställda under fyra månader och får inleda sin anställning med att 
gå en utbildning där det också kommuniceras förväntningar. Under 
provanställningstiden finns ett kryssformulär, en checklista med hårda och mjuka 
förväntningar som den anställde förväntas att leva upp till. Förväntningarna kan 
innefatta både försäljningsmål samt entusiasm och närvaro. För att förankra checklistan 
hos de anställda har alla provanställda ett individuellt möte med sin coach varje vecka 
där de olika förväntningarna diskuteras igenom för att se om dessa är uppfyllda på ett 
tillfredställande sätt. Checklistan är framtagen för att skapa en tydlighet kring vad som 
förväntas av arbetstagaren och de intervjuade personerna menade att alla provanställda, 
i och med checklistan, är välinformerade om vad som förväntas av dem under 
provanställningen. Följande exempel belyser detta. 
 

Men där har vi jobbat mycket med nyanställda, att förväntningen på dem ska vara 
tydlig. Vi har ju satt oss alla kontor och gjort en checklista som man går igenom 
med säljaren så de vet från början vad som förväntas av dem under 
provanställningen. 

 
Tillsammans med checklistan finns även en kriterielista som innehåller delar som 
företaget ska uppfylla gentemot arbetstagaren. Dessa delar kan exempelvis röra krav på 
medlyssning med tillhörande feedback, samt att alla anställda ska synas minst en gång 
varje dag. Om de provanställda lever upp till checklistan och får fortsätta sin 
anställning kommuniceras även förväntningar till dessa genom individuella 
månadsmöten som alla säljare har med sin coach. Där diskuteras säljarens enskilda mål 
och förväntningar på sig själv. Coachen följer upp alla individer samt deras prestationer 
för att justera i relation till hur det går för just den individen. Allt som diskuteras på 
mötet resulterar i ett nedskrivet ark som följs upp med respektive chef kommande 
månad. Om det finns individer som har ett avvikande beteendemönster kan det även 
förekomma spontana utvecklingssamtal för att diskutera problem och förväntningar på 
individnivå.   
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Coacherna har möten med de anställda varje dag, antingen i grupp eller enskilt 
beroende på vad som passar bäst där det förs en tydlig diskussion och kommunikation 
av vilka förväntningar som ska levas upp till just den dagen. Varje dag inleds även med 
ett uppstartsmöte där det kommuniceras specifika förväntningar på den dagen. 
Centerchefen har också månadsmöten varje månad med sitt kontor för att dra upp 
riktlinjer kring mål och förväntningar för den aktuella månaden. En tydlig explicit 
kommunikation av försäljningsförväntningen menade även de intervjuade cheferna 
finns genom den scoreboard där alla anställdas enskilda resultat presenteras synligt och 
tydligt varje dag.  
 
Huvudorganisationens kommunikation av förväntningar gentemot arbetstagarna under 
anställningens gång är inte lika frekvent och kontinuerlig som från kundföretagets sida. 
Under anställningens gång kommunicerar huvudorganisationen förväntningar på 
situationsnivå om problem redan uppkommit. Varje kvartal ska ett informationsblad 
med upplysningar om vad som händer inom företagen skickas ut till de anställda. Den 
personalansvarige berättade dock att bladet inte är så aktivt i dagsläget på grund av 
avsaknaden av en personalchef som för närvarande håller på att tillsättas. 
Huvudföretaget utför även medarbetarundersökningar för att bland annat se hur de 
anställda upplever kommunikationen av förväntningar. Det framkom dock att dessa 
undersökningar i dagsläget inte har tillräckligt bra uppföljning och inte fungerar 
optimalt på grund av resursbrist, framförallt gällande avsaknaden av en personalchef.  
 
Om en individ inte lever upp till de förväntningar som ställs på den finns en så kallad 
individuell utvecklingsplan. Den individuella utvecklingsplanen varar i tre månader och 
anpassas helt efter den specifika individens problem eller svårigheter. Coacherna ansåg 
att det är viktigt att vara tydlig med att planen är till som ett stöd och hjälp för individen 
men att det även är viktigt att kommunicera vad som kan hända om en förändring och 
ett uppfyllande av förväntningarna inte sker. Detta då den individuella 
utvecklingsplanen i en förlängning kan leda till ett avslut av anställningen.  

 
När en förväntning kommuniceras  
Det har under intervjuerna framkommit att en förväntning kan kommuniceras på en 
mängd olika vis samt att mycket handlar om att ta hänsyn till vilken situation som råder 
eller vilken individ det handlar om. När en förväntning rör hela kontoret rapporterade 
coacherna att det är bäst att kommunicera ut den gemensamt till alla. Under 
intervjuerna redogjordes också för att det är viktigt att kommunicera en förväntning på 
individnivå om det gäller en specifik person och att det alltid är viktigt att ta ner hela 
kontorets förväntning på individnivå för att skapa en röd tråd. Vid kommunikation av 
en förväntning är det betydande att de anställda förstår sammanhanget för att 
förväntningen ska landa på rätt sätt. Coacherna poängterade därför att det är viktigt att 
alltid förklara helhetsmålet som en del av kommunikationen av en förväntning för att 
sätta förväntningen i en kontext. Vikten av att skapa en röd tråd kan belysas med 
följande exempel. 
 

Sen så kan det ju vara att när vi har möte så tar vi ju hela kontorets förväntning 
men sen så gäller det ju att få med sig den förväntningen ner på individ så de 
känner den här röda tråden att jag gör det här för då kommer vi att nå det där. 

 
Intervjupersonerna betonade att det är viktigt att ta hänsyn till hur en individ är som 
person vid kommunikation av en förväntning, för att på så vis individanpassa vilka 
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förväntningar som läggs störst vikt på att kommuniceras. Coacherna hade därför som 
åsikt att det är grundläggande att ha en nära relation till de anställda för att lättare kunna 
anpassa kommunikationen av en förväntning. Ett exempel på detta var följande uttryck.  
 

[…] det där med att lära känna är ju också något som vi jobbar mycket med när 
vi har enskilda samtal med säljarna så får man att försöka prata lite mindre om 
jobbet och försöka att lära känna personen istället för då får man en större 
samhörighet och då är det lättare att jobba med dem. 

 
Vikten av att föra en tvåvägskommunikation belystes av coacherna, att diskutera med 
individen hur de som ledare bättre kan kommunicera för att hjälpa individen. En 
förväntning måste även anpassas och kommuniceras på olika sätt beroende på vilken 
uppgift det handlar om. Det är även viktigt att läsa av individerna och anpassa 
kommunikationen i relation till individernas inställning till förväntningen. Centerchefen 
uttryckte att det är lättare att kommunicera en förväntning om det generellt finns en 
positiv inställning till förväntningen. Det blir således viktigare att kommunicera en 
förväntning på ett tydligare sätt om inställningen till förväntningen är negativ hos de 
anställda.  
 
Coacherna berättade även att det är viktigt att göra om sifferförväntningarna samt mer 
abstrakta måltal till mer konkreta handlingar i form av hur många samtal som måste 
ringas för att uppnå målet. En viktig del vid kommunikationen av en förväntning 
menade även coacherna var att integrera de anställda i processen i hur en förväntning 
ska levas upp till, vilket de menar görs genom aktiva samtal och diskussioner. Det är 
även viktigt att få de anställda att förstå att det inte bara är de som enskilda individer 
som påverkas om en förväntning inte levs upp till, utan att det istället är deras 
arbetskamrater som måste arbeta lite hårdare. Det framkom också under intervjuerna att 
det är viktigt att säkerställa att förväntningarna som kommuniceras överrensstämmer 
med individens egna förväntningar. Den operativa delen av kundorganisationen låter 
därför de anställda sätta sina egna mål för att på så vis låta individen skapa sin egen 
förväntning på sig själv. Det är som en coach uttryckte det viktigt att den anställde 
individen ”själv äger förväntningen” genom att den är delaktig i målsättningsprocessen 
rörande en förväntning. Något som möjliggörs genom att individen själv får definiera 
sina förväntningar. En intervjuperson beskrev detta arbete enligt följande.  
 

Precis och det är de själva som ska försöka att komma på planen, alltså hur de 
ska jobba. Inte vi för då är det mycket hårdare och det ger inte samma effekt så 
det tror vi inte på. 

 
Det blev under intervjun med coacherna tydligt att det är viktigt att situationsanpassa 
kommunikationen, vilket de brukar göra. Coacherna rapporterade att det är av extra vikt 
att kommunicera förväntningar på ett tydligt sätt i vissa situationer. Till exempel 
redogjorde coacherna för att det är viktigt att kommunicera extra tydligt när en individ 
sätts in i den individuella utvecklingsplanen. Det gäller även att vara tydlig med vad 
som kan hända om förväntningarna fortfarande inte levs upp till efter projektets 
avslutande. En av coacherna talade också om att det kan vara viktigt med en tydlig 
kommunikation av en förväntning vid en deadline som när en provanställning snart är 
slut. Coachen delgav då att det är viktigt att få säljarna att förstå att det är dags att ”visa 
var skåpet ska stå” samt med att tydligt presentera att förväntningen är att alla säljare 
ska lyckas med de mål som är uppsatta.  
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Enligt coacherna består och handlar säljyrket till stor del av och om förväntningar vilket 
gör det extra viktigt att kommunicera ut dem till de anställda. De ansåg att det inte finns 
någon individ som skulle komma till arbetsplatsen om de inte visste vad som 
förväntades, vilket enligt dem, gör det extra viktigt att kommunicera förväntningar 
inom säljyrket. Coacherna redogjorde för att sifferförväntningarna till stor del är 
fastetsade i allas huvuden samt att det därför kan vara lättare att kommunicera en 
sifferförväntning i jämförelse med en mjukare förväntning som ett gott kontorsklimat. 
En beskrivning gjordes på detta sätt. 
 

Siffror är ju rätt enkelt, det är ju på papper, men att förmedla en bra teamkänsla 
och få in det, det är svårare. 

 
Alla intervjupersonerna var överrens om att det borde vara tydligt vad som förväntas av 
de anställda då förväntningarna kommuniceras på så många olika sätt genom alla steg i 
anställningen. En av coacherna rapporterade att det borde vara så tydligt att ingen 
skulle kunna missa det. Coacherna betonade även att förväntningarna sätter ramen men 
att det sedan är ett arbete som grundas i ”frihet under ansvar”. De framhöll också att 
arbetsplatsen är ett ”levande kontor” och att det därför viktigt med ett öppet klimat så 
att det är möjligt med förbättringar rörande kommunikation av förväntningar. 
Tydligheten poängterades av intervjupersonerna. 
 

Det finns ingen som kan liksom missa, det är så jäkla tydligt det kan bli vad som 
förväntas av säljaren så att säga […] Vi jobbar ju mycket på frihet under ansvar. 
Man ska kunna tänka själv, lösa problem själv. Men det är ju ändå inom en viss 
ram. 

 
Strategier för kommunikation av förväntningar 
En första strategi som framkom under intervjuerna är att visa potentiella arbetstagare att 
företagen inte är oseriösa aktörer på marknaden. Centerchefen berättade exempelvis att 
det är viktigt att visa sig utåt mot potentiella arbetstagare, och att redan i arbetet med att 
locka potentiella arbetstagare, visa vad som kan förväntas av företagen och deras 
samarbete. För att göra detta ska de börja använda sig av en film i rekrytering där 
tjänsten och företagen marknadsförs samtidigt som en potentiell arbetstagare får en 
chans att på ett tydligt sätt skapa en egen förståelse för arbetsplatsen. På detta sätts 
hoppas centerchefen att arbetstagaren får goda förväntningar om arbetsplatsen redan 
vid första kontakten med företagen.  
 
I avslutningssamtal har det framkommit att det inte har varit lika lätt att sälja produkten 
som förväntats vid anställningens ingång. En strategi har därför varit att ha detta 
problem som ett fokusområde i syfte att åtgärda problemet som kan definieras som en 
risk att ”översälja” tjänsten under rekryteringen. Det har därför skett ett arbete med att 
ytterligare säkerställa rörande vad som förväntas av rollen som försäkringsförmedlare. 
Detta för att skapa en bättre och mer korrekt information och kommunikation om vad 
som förväntas av individen i rollen som försäkringsförmedlare under rekryteringen. En 
intervjuperson beskrev problemet som. 
 

[…] största problemet är väl att få dem, att få en kandidat att förstå att man 
lyckas inte som säljare hos oss, det är en komplex produkt och man måste vara 
duktig […] jag hoppas kunna höja kvaliteten på samtliga intervjusteg. Men jag 
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kommer att lägga mycket mer fokus på en telefonintervju och på att ytterligare 
säkerställa lite grann kring deras profil […]  

 
Ytterligare en strategi som framkom är att försöka hitta rätt profil som har 
förväntningar som överrensstämmer med de som företaget söker. En medveten strategi 
är därför att vid rekryteringen välja den målgrupp som bäst stämmer överrens med de 
förväntningar som organisationen har. Den rekryteringsansvarige har därför ändrat de 
olika delarna av rekryteringsprocessen vilket denne ser som en rekryteringsstrategi i 
syfte att säkerställa rätt profil hos den potentiella arbetstagaren tidigare i processen. 
Större fokus kommer numera att läggas på den första telefonintervjun för att redan där 
kunna säkerställa att de mest relevanta delarna kring förväntningar som den potentiella 
arbetstagaren måste leva upp till finns. 
 
Att gå igenom personalhandboken i diskussionsform betonade även den 
personalansvarige som en medveten strategi då det blir bättre och roligare för alla 
inblandade parter. Den personalansvarige talade vidare om att ytterligare en strategi för 
att kommunicera förväntningar är att förklara fördelen för alla inblandade parter genom 
en ”win, win, win situation”. Detta går ut på att förklara vad individen får ut av 
förväntningen, vad företaget får ut om individen lever upp till förväntningen samt vad 
kunden får ut om individen lever upp till förväntningen. Att kommunicera fördelar för 
alla inblandade parter var även något som centerchefen betonade. Det är betydelsefullt 
att förstå arbetets förlängning vilket kan göras genom att sätta arbetet i perspektiv till 
ett verkligt utfall. Exempelvis den besvikelse som en kund kan utsättas för om säljaren 
inte har utfört ett bra och korrekt arbete.  
 

Så att försöka att förmedla besvikelsen som kan uppstå hos kunden gentemot Y 
som företag och gentemot rådgivaren som har lovat att jag ska göra det bästa för 
dig. 

 
Coacherna redogjorde för att det är en speciell typ av människor som arbetar för 
företagen som de definierar som vinnarmänniskor. Individer som vill veta vad de får ut 
av en ansträngning. De berättade därför att det är viktigt att anpassa sin kommunikation 
av förväntningar till dessa typer av individer som ständigt vill veta vad de får ut av 
arbetet. Centerchefen poängterade också att det är en ny typ av individer på dagens 
arbetsmarknad som har ett större begär av att veta vad de får ut av de ansträngningar 
som måste göras.  
 

[…] dagens arbetstagare skiljer sig nog lite med de från förr, de vill nog veta vad 
de tjänar på det, vad innebär det för mig och vad finns det för fördelar och det 
innebär ju också att vi när vi kommunicerar en förväntning tar det i aspekt att 
förmedla just vad de tjänar på det här. 

 
En strategi som coacherna använder sig av vid kommunikation av förväntningar är 
därför att alltid kommunicera vad individen får ut av att leva upp till en förväntning 
som finns på den. Ett starkt och naturligt incitament är att använda sig av lönen och 
lönemodellen i form av provision på antal sålda försäkringar. För att förstärka och 
tydliggöra de incitament som finns för att leva upp till en förväntning ytterligare, sätts 
de enskilda individernas mål upp vid respektive skrivbord. Där finns även bilder med 
associationer till drömmål uppsatta för att ytterligare synliggöra vad individen får ut av 
en god prestation.  
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Ytterligare en strategi som coacherna redogjorde för är vikten av att svetsa samman 
arbetsgruppen genom att exempelvis hitta på saker utanför arbetet som att till exempel 
gå och bowla eller anordna en pubkväll. De menade att en viktig del för att kunna nå 
individen med sin kommunikation av en förväntning handlar om att lära känna 
individen som person för att på så sätt skapa samhörighet med individen, och därmed 
lättare nå ut med det som kommuniceras. Om relationen fungerar i form av ett 
ömsesidigt givande är det lättare att ställa krav och förväntningar på de anställda. 
Coacherna beskrev även att de brukar använda sig av arbetsgruppen för att 
kommunicera förväntningar. De berättade att förväntningarna ofta får större effekt om 
det är de egna kollegorna som peppar och coachar, än om coacherna i form av ledare 
gör det.  
 
Strategier för kommunikation av förväntningar kan också vara i form av olika typer av 
ledardiskussioner kring organisationernas kommunikation av förväntningar. Det finns 
en mängd olika diskussioner mellan huvudföretagets och kundföretagets chefer. 
Diskussioner rörande kommunikation av förväntningar sker både vid behov dagligen 
samt i form av olika möten eller forum.  Ledardiskussioner mellan coacherna rörande 
förväntningar samt kommunikation av förväntningar sker exempelvis dagligen på 
säljkontoret när det uppkommer frågor som kräver diskussioner dem emellan. 
Diskussioner för att nå konsensus rörande förväntningar på ledarnivå mellan 
centerchefen och coacherna sker även på möten som äger rum två gånger per vecka.  
 

[…] så vi diskuterar ju ofta igenom förväntningarna och kommer till någon form 
av konsensus som vi sen förmedlar ut till de anställda […]  

 
Coacherna brukar även träffas och diskutera upplägget för ett uppstartsmöte som äger 
rum varje dag på säljkontoret. Under detta möte diskuterar coacherna hur de ska lägga 
upp kommunikationen av förväntningar som finns på säljarna just den dagen eller den 
veckan. De talade om att detta samtal är av stor vikt då det kan vara avgörande för hur 
en hel dag, vecka eller månad blir. Coacherna poängterade återigen vikten av att få med 
sig individerna in i diskussionerna på uppstartsmötet genom att exempelvis integrera 
dem i diskussioner kring hur måltalen kan uppfyllas. Diskussioner om hur detta kan 
göras förekommer därför.  
 
Diskussion av förväntningar på ledarnivå sker även mellan centercheferna på de fem 
säljkontoren.  Centercheferna träffas fysiskt för möte och diskussion en gång per månad 
men brukar även tipsa varandra via telefon. Tips kan exempelvis handla om hur en 
annan centerchef nått fram till en anställd genom kommunikation av en förväntning. En 
sådan typ av kommunikation sker då främst när det finns en svårighet med att nå fram 
till de anställda med en kommunikation.  
 

[…] oftast så ringer vi ju till varandra antingen när vi har försökt att kommunicera 
en förväntning och inte fått det utfall vi vill eller när vi ska kommunicera en 
förväntning och behöver tips på hur vi ska kommunicera den […]  

 
Den operativa styrgruppen som består av representanter från både huvudorganisationen 
i form av rekryteringsansvarig, personalansvarig och verkställande direktör samt från 
kundorganisationen i form av centerchefer träffas fyra gånger per år. Här förs 
diskussioner om huruvida företagen och deras samarbete kan förändra ledarskapet för 
att förbättra kommunikationen av förväntningar. Personalhandbokens utveckling 
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diskuteras även inom den operativa styrgruppen. Diskussionerna kan röra vad 
huvudföretaget och kundföretaget förväntar sig av sina arbetstagare samt vad 
arbetstagarna kan förvänta sig av dem i gengäld. 

 
Det finns även ett rekryteringsforum där alla inblandade parter i rekryteringen från båda 
företagen träffas och diskuterar hur rekryteringen och dess process kan utvecklas samt 
för att ha en överrensstämmande samsyn på de förväntningar som finns på en potentiell 
arbetstagare.  Förhoppningen och tanken bakom dessa diskussioner är att presentera en 
så tydlig och sann bild av arbetet som möjligt i rekryteringsprocessen.  
 
 

Diskussion 
 

Syftet med föreliggande studie var att se det psykologiska kontraktet ur organisationens 
perspektiv med fokus på hur en svensk organisations chefer arbetar med att 
kommunicera ömsesidiga förväntningar inom anställningsrelationen samt hur de 
definierar dessa förväntningar. Efter genomförd studie kan konstateras att 
organisationens syn på förväntningar kan delas upp i olika nivåer i form av mjuka 
respektive hårda förväntningar. Även de förväntningar som organisationerna har på sig 
själva har visat sig kunna existera i form av grundförväntningar respektive högre 
förväntningar.  Tydligt är också att kommunikation av förväntningar inom 
anställningsrelationen kan ske på en mängd olika vis under alla delar av anställningen. 
Den främsta kommunikationen av förväntningar sker dock framförallt av den operativa 
delen av organisationernas samarbete. Huvudföretagets främsta kommunikation av 
förväntningar sker under rekryteringsfasen. Därefter är det enbart kundföretaget som 
för en aktiv kommunikation av de förväntningar som finns på arbetstagaren. Studien 
visade ytterligare på ett antal strategier som en organisation kan använda sig av vid 
kommunikation av en förväntning. En del i detta arbete kan sägas vara att göra 
förväntningen mer explicit och tydlig samt att förankra företagets mål med individens.  
 
Undersökningens syfte kan anses problematiskt eftersom det finns diskussioner där det 
ifrågasätts huruvida en organisation kan inneha ett psykologiskt kontrakt (Briner & 
Conway, 2005). Med stöd av det funna resultatet kan dock understrykas att en 
organisation och dess agenter i form av chefer kan inneha ett psykologiskt kontrakt. 
Detta eftersom de flesta av de förväntningar som framkommit under intervjuerna har en 
nära relation till organisationens välmående och utveckling, vilket stödjer att de är 
förväntningar som grundas i organisationens, och inte enskilda individers intressen. 
Däremot blir det genom intervjuerna tydligt att de chefer med den lägsta ledarnivån, 
som har det närmsta samarbetet med de anställda, oftare än högre chefer kan ha ett 
psykologiskt kontrakt som grundas i deras medmänsklighet som individer snarare än 
som representanter för hela organisationen. Genom de genomförda intervjuerna 
framkom även att synen på förväntningar inom anställningsrelationen ligger i linje med 
Scheins (1988) definition av det psykologiska kontraktet. Intervjupersonerna uttrycker 
en förståelse för att förväntningarna inom anställningsrelationen finns i de två 
riktningar som definitionen erbjuder.  
 
Det går även att urskilja att ett kontrakt, precis som McNeil (1985) argumenterat för, 
kan vara av transaktionell eller relationell art. De hårda förväntningar som 
intervjupersonerna definierade har tydliga kopplingar till den transaktionella delen av 
det psykologiska kontraktet som Drejhammar, Gonäs, Isaksson och Knocke (2003) 
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beskriver som materiellt utbyte och en tydligt preciserad arbetsinsats.  På samma sätt 
har även de mjuka delarna av förväntningar som intervjupersonerna definierade tydliga 
kopplingar till den relationella delen av det psykologiska kontraktet som beskrivs i 
form av mer emotionellt utbyte utan tydliga avgränsningar (Drejhammar et al., 2003; 
Briner & Conway, 2005).  
 
I och med denna studie kan konstateras att yrkesutförandet i form av säljare har en stark 
transaktionell prägel då den primära förväntningen handlar om prestation i form av hög 
försäljning och således även pengar. Dock poängterade intervjupersonerna att 
sifferförväntningarna inte går att levas upp till om inte de mjukare, mer relationella 
delarna av det psykologiska kontraktet uppfylls. Som beskrivits finns det idag ingen 
tydlig och enad åsikt kring relationen mellan den transaktionella och den relationella 
delen av det psykologiska kontraktet (Briner & Conway, 2005). Intervjupersonerna 
påvisade dock på ett tydligt vis att det transaktionella och relationella kontraktet har ett 
nära samband då det relationella kontraktet möjliggör för uppfyllandet av det 
transaktionella kontraktet. Detta stödjer således Guzzo och Noonans (1994) tes som 
innebär ett samband mellan det transaktionella och relationella psykologiska kontraktet. 
Genom studien framkommer även en skillnad i svårighetsgrad när det kommer till 
kommunikation av de varierande psykologiska kontrakten, där intervjupersonerna 
upplevde att den relationella delen är svårare att kommunicera då den inte är lika 
självklar. Detta kan vara en anledning till, att som företag lägga mer fokus på 
kommunikationen av den relationella delen av det psykologiska kontraktet. 
 
När det kommer till kommunikation av förväntningar är det tydligt att det finns stora 
skillnader kopplat till ledarnivå samt roll i företagens samarbete. Den verkställande 
direktören har till exempel ingen kontakt eller kommunikation med de anställda 
överhuvudtaget. Den rekryteringsansvarige och personalansvarige från 
huvudorganisationen träffar de anställda samt kommunicerar förväntningar på dem i 
anställningens inledande fas men inte under anställningens fortsatta gång. Majoriteten 
av kommunikationen av förväntningarna på de anställda genomförs av den operativa 
delen av kundorganisationen i form av centerchef med coacher. Av de tidigare studier 
som gjorts har engagemang från toppledare visat sig ha mindre effekt på det 
psykologiska kontraktet (Conway & Guest, 2002), varför detta kan ses som en rimlig 
uppdelning. Det finns däremot ett problem med att huvudorganisationen inte är insatta i 
arbetstagarnas dagliga arbete i tillräckligt stor utsträckning, vilket gör att det kan uppstå 
en diskrepans mellan de förväntningar som kommuniceras på en intervju och 
verkligheten på den faktiska arbetsplatsen. En diskrepans, som i värsta fall, kan leda till 
ett kontraktsbrott med dess medföljande negativa konsekvenser (De Cuyper et al., 
2005).  
 
Det går även att ifrågasätta och diskutera huruvida företagens samarbete kan öka den 
diskrepans som kan uppstå gällande det psykologiska kontraktet samt kommunikation 
av ömsesidiga förväntningar inom anställningsrelationen. Detta eftersom 
organisationerna inte är belägna på samma ort samt inte alltid har samma prioriteringar, 
vilket är faktorer som Greller och Rousseau (1994) menar påverkar det psykologiska 
kontraktets skapande i negativ riktning. Uppdelningen av personalfunktioner som finns 
mellan huvudföretaget och kundföretaget är dock vanligt förekommande även i 
”vanliga” organisationer som inte har det samarbete som föreligger mellan 
huvudföretaget och kundföretaget. Exempelvis är det inom de flesta organisationer, inte 
personalchefen som kommunicerar förväntningar på den anställda individen, utan i 
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stället olika typer av linjechefer. Ett resultat till följd av den mer organiska och flexibla 
arbetsmarknad som Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson och Lundberg (2010) 
beskriver.  
 
Huvudföretaget och kundföretaget har idag ett nära samarbete då de kontinuerligt har 
olika ledarskapsdiskussioner för att säkerställa att de är samspelta vid 
kommunikationen av förväntningar. Samspelta ledare bör vara en viktig del för 
skapandet av ett positivt psykologiskt kontrakt vilket enligt Greller och Rousseau 
(1994) lättare kan göras genom att integrera olika ledares arbete i varandras. Alla 
ledarskapsdiskussioner bör således vara fördelaktiga samt öka möjligheterna för 
kommunikationen av ett överensstämmande psykologiskt kontrakt. Ytterligare ett 
strategiarbete som beskrevs under intervjuerna var att ta hjälp av arbetsgruppen för att 
kommunicera och diskutera en förväntning. Detta är även något som Rousseau (1995) 
betonar då han menar att medarbetare också är potentiella kontraktsskapare. Att 
använda andra medarbetare för att kommunicera förväntningar bör vara en stor 
möjlighet för organisationen att använda sig av då en kontraktsskapare som är på 
samma nivå som arbetstagaren bör ha lättare att nå fram med sin kommunikation.  
 
Det verkar finnas en medvetenhet hos de intervjuade personerna kring de risker som 
finns med att översälja tjänsten vid rekrytering. Risken med att översälja tjänsten under 
rekryteringen är även ett problem diskuteras av den tidigare forskningen (Wanous, 
1977). Ett reflekterande strategiarbete har därför gjorts för att säkerställa presentationen 
av en sann bild under rekryteringen, vilket kan liknas med Sims (1994) diskussioner 
kring ”realistic job previews”. För att göra detta menade exempelvis den 
rekryteringsansvarige att kunskap om vad som krävs för att lyckas i rollen som säljare 
tydligare behöver implementeras i rekryteringsprocessen.  
 
En del av arbetet med att ge den potentiella arbetstagaren en realistisk bild av arbetet 
kan enligt teorin, också vara genom att samtala med redan befintligt anställda (Cooper 
et al., 1996). Detta kan likställas med det intervjupersonerna redogjorde för. De beskrev 
att alla potentiella arbetstagare får en chans att medverka på en medlyssningskväll 
vilket bör öka chanserna att skapa en verklig bild av arbetet i positiv riktning. 
Centerchefen poängterade även vikten av att kontakta potentiella arbetstagare redan 
innan de sökt arbetet för att redan där försöka skapa ett positivt psykologiskt kontrakt 
till företaget och tjänsten. Detta kan ges stöd genom Rousseau (2001) som menar att 
skapandet av det psykologiska kontraktet börjar redan innan anställningen genom 
yrkesnormer. En fördel kan därför finnas med att som organisation, i större utsträckning 
marknadsföra sitt erbjudande samt vad en potentiell arbetstagare kan förvänta sig av 
tjänsten.  
 
Studien visar också på det nära samband som finns mellan det psykologiska kontraktet 
och Blaus (1964, refererad i Briner & Conway, 2005) teori om ”social exchange” som 
grundas i att det i alla relationer finns ett utbyte. Det sociala utbytet blir i 
organisationerna tydligt genom den check- och kriterielista, vilken innehåller 
förväntningar åt båda håll i anställningsrelationen. Coacherna underströk också vikten 
av en anställningsrelation grundad på ett givande och tagande och menar att 
kommunikationen av förväntningarna blir lättare om de tydligare delar med sig av sig 
själva. Detta kan stödjas genom tidigare forskning som menar att det psykologiska 
kontraktet uppstår som ett resultat av en pågående utbytesrelation (Briner & Conway, 
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2005). Ett väl fungerande och definierat socialt utbyte verkar således påverka det 
psykologiska kontraktet i positiv riktning.   
 
Intervjupersonerna betonade också det psykologiska kontraktets skiftande karaktär i 
form av att arbetsplatsen är ett levande kontor och att det därför är viktigt att ha ett 
öppet klimat för att kunna anpassa kommunikationen av förväntningar till de 
förändringar som sker. Bellaagh och Isaksson (2005) menar att det psykologiska 
kontraktet är dynamiskt och av föränderlig karaktär. Det är därför viktigt att som 
organisation vara medveten om det psykologiska kontraktets skiftning samt ha ett öppet 
förhållningssätt till detta för att, precis som intervjupersonerna beskrev det, vara 
mottaglig för förändringar på arbetsplatsen.  
 
Under intervjuerna framkom även vikten av att individanpassa kommunikationen av 
förväntningar då alla individer är en egen person. Det psykologiska kontraktets 
subjektiva natur är även något som den tidigare forskningen berör (Briner & Conway, 
2005). Att som organisation ta hänsyn till den enskilda individen vid kommunikationen 
av en förväntning verkar därför vara av stor betydelse. Det är således också viktigt att 
som chef lära känna individen och dennes preferenser för att bättre och lättare kunna 
anpassa kommunikationen av ömsesidiga förväntningar inom anställningsrelationen. 
Framförallt då forskare påvisat att de organisationer som varit bäst på att möta 
individens egna mål är de organisationer som lyckats bäst (Hall & Moss, 1998). Viktigt 
verkar även vara att situationsanpassa sitt ledarskap och ta hänsyn till situationens 
allvar vid kommunikation av en förväntning. Detta då det enligt intervjupersonerna är 
viktigare att vara extra tydlig vid kommunikation av en allvarligare förväntning.  
 
Det psykologiska kontraktets subjektiva natur är även något som McFarlane-Shore och 
Tetrick (1994) berör då de menar att skapandet av det psykologiska kontraktet är en 
individuell målprocess. Till följd av detta kan argumenteras för fördelarna med att som 
organisation, precis som intervjupersonerna exemplifierade, skapa ett ägandeskap i 
förväntningen. Detta då ett individuellt ägandeskap bör underlätta för den individuella 
målprocessen och således ett möjliggörande för ett överensstämmande psykologiskt 
kontrakt. Ett ökat individ- och situationsanpassat ledarskap vad gäller kommunikation 
av förväntningar är fragment av det psykologiska kontraktet där det finns stort utrymme 
för vidare diskussion. Framförallt då det bör ligga i alla organisationers intresse att 
finna nya sätt för att öka effektiviteten och personalens välmående genom en förbättrad 
och mer individanpassad kommunikation.  
 
Idag kommuniceras förväntningarna både på explicita och implicita sätt under 
anställningens gång. Enligt Briner och Conway (2005) kan det psykologiska kontraktets 
implicita del uppkomma genom att arbetstagaren observerar andra aktörer på 
arbetsplatsen. Det kan därför som organisation vara av värde att, precis som 
intervjupersonerna beskrev, anamma mottot att ”leva som man lär”. Detta då 
organisationers chefer troligen alltid är under ständig bevakning av de anställda. 
Konstateras kan dock att det förekommer en mer explicit kommunikation av 
förväntningar under anställningens inledande fas. Exempelvis handlar 
personalhandboken om nedtecknade förväntningar och kan därför ses som en tydlig 
explicit del vid kommunikationen av förväntningar gentemot arbetstagaren. Även 
check- och kriterielistan är ett nedtecknat dokument vilket kan ses som en tydlig 
explicit kommunikation. Det har genom tidigare studier påvisats att explicit 
kommunikation av förväntningar har en positiv inverkan på anställningsrelationen 
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(Conway & Guest, 2002). Då den explicita kommunikationen av förväntningar visat sig 
vara av stor betydelse är det viktigt att som organisation föra en tydlig kommunikation 
kring förväntningar under anställningens fortsatta gång. Detta görs av kundföretaget 
genom scoreboards samt individuella målsamtal med varje säljare en gång per månad.  
 
Ytterligare en intressant aspekt som framkommit genom föreliggande studie är att 
intervjupersonerna, precis som Hall och Moss (1998), poängterade en skillnad i dagens 
arbetstagares attityder i form av ett mer individualistiskt tänk och synsätt. 
Intervjupersonerna poängterade till följd av detta vikten av att anpassa 
kommunikationen av förväntningar till arbetstagarens nya synsätt genom att hela tiden 
kommunicera vad individen får ut av att leva upp till förväntningen. Att som Hiltrop 
(1996) anser, integrera organisationens och individens mål med varandra. 
Arbetsmarknadens nya individer verkar således, enligt intervjupersonerna, påverka det 
psykologiska kontraktet vilket därmed även ställer krav på att som organisation, 
anpassa sin kommunikation av det psykologiska kontraktet.   
 
Ett strategiarbete för att ta hänsyn till den mer individualistiske arbetstagaren framkom 
även genom intervjuerna i form av ett arbete som kan liknas med det som Lawler 
(1986, refererad i Armstrong, 2009) definierar som ”high involvement management”. 
Detta belyses genom att intervjupersonerna diskuterade vikten av att integrera individen 
i skapandet av förväntningen i hopp och syfte om att skapa ett ägandeskap i 
förväntningen. Detta menar jag är en aspekt av det psykologiska kontraktet som med 
meningsfullhet behöver forskas vidare om. I synnerhet då det i nuläget sker ett 
generationsbyte på den svenska arbetsmarknaden, där den äldre generationen byts ut 
mot den yngre generationen. En händelse och förändring som med största sannolikhet 
kommer att påverka det psykologiska kontraktet ytterligare och därmed även 
organisationers sätt att hantera det psykologiska kontraktet och dess komplexitet.   
 
Metoddiskussion  
Ett stort problem med det psykologiska kontraktet är att det inte finns en universell 
definition vilket försvårar mätningen av fenomenet. Det uppstår problem då det finns 
oenighet om vilka parter som kan inneha ett psykologiskt kontrakt samt vad det 
innehåller och innebär (Cullinane & Dundon, 2006). För att underlätta 
definitionsproblemet valdes att i denna studie enbart utgå från den del av det 
psykologiska kontraktet som rör förväntningar inom anställningsrelationen. Detta kan 
dock ha påverkat studiens trovärdighet och giltighet då ämnets komplexitet har 
försvårat möjligheten att göra tydliga distinktioner och avgränsningar vilka enligt 
Langemar (2008) kan vara viktiga i kvalitativa studier.  
 
Problemet med definitionen av det psykologiska kontraktet försvårade även skapandet 
av intervjuguiden vars frågor kan ha begränsat det slutgiltiga materialet eftersom vissa 
intressanta delar som kunnat tas upp möjligen utelämnats. Intervjuguidens många 
frågor kan även ha påverkat möjligheten att få en djupgående information inom vissa 
områden. Alla frågor användes dock inte under de faktiska intervjuerna. För att 
säkerställa intervjuguidens relevans gjordes en pilotstudie med två testintervjuer, varpå 
en omarbetning av intervjuguiden utfördes.  
 
Kvalitativ generaliserbarhet definieras av Langemar (2008) som möjlighet att 
generalisera en studies resultat till det studerade ämnet och den studerade populationen 
vilket är viktiga bedömningsgrunder i kvalitativa studier. Det går i denna studie att 
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ifrågasätta huruvida studiens resultat går att generalisera till andra företag och 
branscher eller om det deskriptiva resultatet enbart kan agera som en beskrivning av 
detta specifika fall. Detta försvåras ytterligare eftersom det psykologiska kontraktet är 
ett subjektivt fenomen och därför kan påverka den kvalitativa generaliserbarheten i 
negativ riktning. Till följd av detta kan det vara svårt att dra detaljerade genrealiserande 
paralleller till andra organisationer. Essensen av resultatets huvuddelar bör dock kunna 
generaliseras då chefsfunktionerna samt den strukturella uppdelningen gällande 
kommunikation av förväntningar bör se liknande ut även inom andra företag.   
 
Enligt Langemar (2008) kan den kvalitativa generaliserbarheten påverkas av en studies 
urvalsförfarande. Eftersom studien är en del av den Europeiska Socialfondens projekt 
har de studerade företagen inte kunnat väljas helt fritt. Till följd av detta utfördes 
studien på två företag, ett huvudföretag med kundföretag. En negativ aspekt av detta 
kan vara att företagens samarbete, på grund av deras uppdelning, kan ha försvårat 
mätningen av det psykologiska kontraktet. Till detta kan dock sägas att de flesta av 
dagens företag har en liknande uppdelning som huvudföretaget och kundföretaget i 
form av att personalavdelningen kan vara frånskild från den operativa delen av 
verksamheten. Undersökningsdeltagarna har även valts med avseende att inbegripa de 
flesta möjliga chefsnivåer i en organisation i syfte att få en bredd i det empiriska 
materialet.  
 
Langemar (2008) menar även att en intervjus upplägg och kvalitet kan påverka den 
kvalitativa generaliserbarheten. Intervjuernas kvalitet kan ha påverkats av att min 
intervjuerfarenhet är begränsad vilket kan ses som en svaghet vid insamlandet av det 
empiriska materialet. Då några av intervjuerna var relativt långa kan också både min 
och intervjupersonens koncentrationsförmåga ha påverkats på ett negativt sätt. 
Intervjupersonerna kan även ha påverkats av social önskvärdhet under intervjuerna då 
organisationernas samarbete troligen inte vill ifrågasättas av någon av parterna. Passer 
och Smith (2008) menar att individer under intervjuer kan bli påverkade av social 
önskvärdhet som innebär att de svarar i linje med det som de anser är socialt önskvärt, 
snarare än hur de verkligen känner. Detta kan ha påverkat denna studies resultats 
giltighet i negativ riktning. 
 
Min analysmetod utgick från Braun och Clarkes (2006) riktlinjer för hur en tematisk 
analys bäst genomförs. Metoden är dock komplex och innehåller många steg vilket gör 
att mitt bristande kunnande om den tematiska analysen kan ha påverkat studiens 
resultat samt de utvalda delarna på ett negativt vis. För att säkerställa studiens kvalitet 
har dock alla moment i forskningsprocessen, precis som Langemar (2008) förespråkar, 
utförts med största noggrannhet.  
 
Avslutande diskussion  
Det psykologiska kontraktet ur organisationens perspektiv har till stor del utelämnats av 
den tidigare forskningen. Denna studie har genererat en beskrivning av hur ett svenskt 
företag med kundföretag, på olika sätt arbetar med att kommunicera de förväntningar 
som finns inom anställningsrelationen. Förväntningarnas uppdelning i form av hårdare 
och mjukare förväntningar har även synliggjorts. Konstaterats har också att individen 
samt dess preferenser är en viktig del att ta hänsyn till vid kommunikation av en 
förväntning samt att ett möjliggörande för detta är en god och personlig relation med 
varje arbetstagare.  
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Studiens användbarhet är framförallt att det deskriptiva resultatet kan agera exempel på 
hur det psykologiska kontraktet kan gestaltas i verkligheten sett ur ett 
företagsperspektiv. Ett perspektiv utav stor vikt då tidigare forskning visat att 
individens förväntningar har en stor inverkan och betydelse på individens motivation 
samt att organisationen på många sätt kan påverka beteendets riktning (Brehm & Self, 
1989; Briner & Conway, 2005).  
 
Problemområden samt områden för vidare forskning har även synliggjorts. Framförallt 
när det kommer till hur den förändrade arbetsmarknaden och dess nya individer 
påverkar det psykologiska kontraktet och därmed även organisationers strategier för att 
hantera detta. Det psykologiska kontraktets komplexitet och därmed svårigheter vid 
hanterandet av det osynliga kontraktet har även belysts. Viktigt är därför att i framtiden 
ytterligare kartlägga samt skapa en djupare förståelse för det psykologiska kontraktet ur 
organisationens perspektiv. Att forska vidare om hur organisationer bättre och lättare 
kan styra och påverka det psykologiska kontraktet i positiv riktning för att på så sätt 
skapa bättre och mer hållbara anställningsrelationer på dagens förändrade 
arbetsmarknad.  
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Appendix 
 

Intervjuguide 
 
 

� Bakgrund  
- Berätta lite om dig själv! 
- Position? (ledarnivå) 
- Anställningstid? 
- Arbetsuppgifter? 
- Har du daglig kontakt med de anställda? Hur ofta kommunicerar du med de 

anställda? 
 

 
� Förväntningar på AT 

- Kan du se att du och organisationen har fler förväntningar på de anställda än de 
som definieras i det faktiska anställningskontraktet?  

- Berätta om förväntningarna som du har på AT! Vilka är dem och hur ser du på 
dem? (arbetsutförande, roller, lärande, utveckling, kunskap, engagemang, 
disciplinära förväntningar, etiska, resultatinritad kontra utveckling) 

- Har du olika förväntningar på olika individer inom företagen? (beroende på 
position, ålder, närhet). 

- Tror du att de förväntningar som finns skiljer sig åt beroende på ledarnivå 
(styrgrupp – operativ)? På vilket sätt? 

 
 

� Kommunikation av förväntningar på AT  
- På vilka sätt och i vilka situationer kommunicerar ni förväntningar på AT? 

(anställningens inledning, dagligen, framtiden) 
- Kan du ge exempel på hur du kommunicerar förväntningar under anställningens 

olika faser?  
- Kan du ge exempel på olika kommunikationskanaler som du brukar använda dig 

av för att kommunicera förväntningar (organisationskultur)  
- Finns det en skillnad mellan informell och formell kommunikation av 

förväntningar? Berätta! Ge exempel!  
- Finns det några rutiner och strategier för hur ni kommunicerar förväntningarna? 

Berätta? Varför, varför inte? Kan du ge exempel? 
- Tror du att det finns någon skillnad mellan hur ni och det andra företaget 

kommunicerar förväntningar? 
- Förs det en diskussion om vad som förväntas av de anställda mellan företagen? 

Varför, varför inte? 
- Finns det en skillnad i hur det som förväntas av AT kommuniceras mellan olika 

ledare med olika positioner?  
- Finns det en skillnad i hur ni kommunicerar förväntningar beroende på ålder, 

position, anställningstid? Kan du ge exempel?  
- Hur viktigt är det att tänka på hur en förväntning kommuniceras?  
- Finns det några problem med kommunikation av förväntningar?  
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� Förväntningar som organisationen har på sig själv 
- Vilka förväntningar anser du att du har på dig själv i egenskap av AG gentemot 

dina AT? (medlyssning, utvecklingsmöjligheter, grundlön, grundtrygghet).  
- Tror du att dessa förväntningar som finns på er som AG skiljer sig åt mellan olika 

ledarnivåer (styrgrupp – operativ)?  
- Finns det ett samband/en relation mellan dessa förväntningar och de förväntningar 

som finns på en AT? 
 
 

� Kommunikation av förväntningar som organisationen har på sig själv 
- Hur arbetar ni med att kommunicera vad de anställda kan förvänta sig av er som 

organisation? Berätta, beskriv, ge exempel! 
- Upplever du att AT vet vad den kan förvänta sig av er som organisation?  

 
 

� Kontraktsbrott 
- Upplever du att AT får en sann bild vad gäller förväntningar vid anställningens 

inledning? 
- Vilken medvetenhet tror du finns hos de anställda rörande vad ni förväntar er av 

dem?  
- Hur tror du att AT uppfattar det ni kommunicerar? Uppfattning om hur 

förväntningarna landar hos de anställda? Uppföljning?  
- Tror du att AT får dubbla budskap vad gäller förväntningar med tanke på ert 

samarbete? 
- Vad tror du att skiljaktigheter rörande förväntningar och skyldigheter mellan AT 

och AG kan leda till? Från bådas perspektiv? Har du erfarenhet av detta?  
- Har du varit med om att en individ inte har vetat vad som förväntas av den? 

Berätta! 
- Vad händer om en individ inte lever upp till det som förväntas av den? Berätta! 

 
 
� Teorin om det psykologiska kontraktet  

- Känner du till teorin om psykologiska kontrakt? Om ja, använder ni det som 
hjälpmedel inom er organisation? 

 
 
 
 


